Arabiska
ما هو مفيد معرفته
اذا ما كنت ترغب يف إستعارة ما هو مستعار ،فان بإمكانك
االنتظار ف الطابور حيث يتم حجز المطلوب لك .ان ر
فتة
ي
االستعارة مكتوبة عىل الوصل .اذا ما لم يكن احد يف الطابور
الستعارة ما هو عندك ،فان من حقك ان تكرر االستعارة وذلك
عن طريق الهاتف  82077-3420او تدخل صفحة المكتبة
حيث تدخل عن طريق كتابة bibliotek.borlange.seعىل
الشخص لك  /رقم بطاقة االستعارة والرقم الرسي .اذا
الرقم
ي
التأخت وفقا
ما تأخرت يف إعادة المستعار ،فان عليك دفع رسم
ر
لذلك .بيد ان هذا ال يشمل كتب االطفال.
المعلومات االضافية موجودة عىل صفحة المكتبة عىل
ر
االنتنيت.
اوقات الدوام ف مكتبة Kvarnsveden

اوقات الدوام المكتبة الرئيسية

15.33-19.33

:االثني
ر

13.33 - 19.33

االثني:الخميس
ر

39.33-10.33

:الثالثاء
:االربعاء
:الخميس
:الجمعة

39.33 - 17.33

:الجمعة
:السبت

15.33-19.33
39.33-10.33
39.33-10.33

اوقات الدوام ف مكتبة Torsång
16.33-19.33

:االثني
ر

ملحوظة!

مرحبا بك يف مكتبة !Borlänge

خالل الصيف وأيام العطل فان للمكتبة
اوقات دوام مختلفة.
انظر الصفحة الرئيسة عىل الويب
لمعلومات قيد العمل.

11.33 - 15.33

اوقات الدوام ف غرفة الجرائد
37.33 - 19.33
37.33 - 17.33
11.33 - 15.33

االثني:الخميس
ر
:الجمعة
:السبت

قم بمتابعة المكتبة ف:
bibliotek.borlange.se
facebook.com/biblioteketiborlange
@borlangebibliotek

Sveatorget 5
0243-743 88
biblioteket@borlange.se
bibliotek.borlange.se

عنوان الزيارة
هاتف
ر
االلكبون
البيد
ر
ر
الموقع االلكبون

هناك خدمات اخرى لدينا

مرحبا بك يف مكتبة !Borlänge
ان الحصول عىل بطاقة االستعارة ف المكتبة مجان وكذلك

app Biblioتقوم بتجربة التطبيق الخاص بالمكتبة وهو !
وعن طريقه بإمكانك االستماع اىل الكتب السمعية وقراءة
ر
االلكتونية بمختلف اللغات وكذلك باللغة السويدية
الكتب
المبسطة.

االستعارة ذاتها .ان الشء الوحيد الذي تحتاجه للحصول عىل
تلك البطاقة هو الهوية الشخصية.
تعال اىل مكتب االستقبال وسوف نساعدك!

ر ً
تقرأ الجرائد والصحف عىل ر
مباشة!
االنتنيت
انه ومن خالل صفحة الويب التابعة للمكتبة او خالل تطبيق
لك ان تتصفح  081صحيفة سويدية وكذلك PressReader
حوالي  0111صحيفة من جميع أنحاء العالم!

كما تستطيع ف المكتبة
أن...

تستطيع ف المكتبة ان
تستعب...
ر

تقرأ الجرائد اليومية -

الكتب -

مجانا wifiتستخدم -

الكتب ذات القراءة السهلة -

ّ

تستخدم الحاسوب أي -

ر
الت تساعدك عىل تعلم -
الكتب ي

الكومبيوتر

اللغة السويدية

الكتاب قادم

تطبع وتستنسخ -

اكياس دورة الكتب -

اذا ما لم تكن قادرا اىل القدوم اىل المكتبة بسبب العمر او

الضوئ -
تقوم بالمسح
ي

الكتب الصوتية -

المرض او إعاقة من نوع ما ،فان الكتب يمكن ان تأتيك اىل

تستعت غرفة الدراسة -
ر

الكتب المسموعة -

البيت عندك!

تشارك يف االنشطة كمثل مقىه -

ر
االلكتونية -
الكتب

االحاديث ،لحظات القصص او

العروض
هل انتم مجموعة من الناس وتريدون رؤية المكتبة وما فيها
ّ
بمعية مرشد؟ ما عليكم إال االتصال بالرقم  8207-3420أو
biblioteket@borlange.seارسال رسالة ر
الكتونية اىل
وسوف نساعدكم يف ترتيب ذلك لكم.

الجرائد -

الطفل يف المكتبة

االفالم والمسلسالت -

تلعب العابا مختلفة -

ر
الموسيق -

تزور المقىه -
ت عايش الفن -

العاب التلفاز وألعاب الكومبيوتر -
الشماس! -
ي

هناك كتب وجرائد بمختلف اللغات!

